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"Stockholmspriset"
Svenska Dagbladet
Stockholmsredaktionen
705 1,7 Stockholm

Stockholm den 8/2-97

Till juryn för tävlingen Stockholmspriset,

Mitt täviingsförslag är:

Bygg stall och ridhus vid Norrtull,
och ge möjlighet till ridniog i
Haga-Brunnsviken-Ulriks d alsområdet!

Bakgrund och motiv

Stockholm med dess parkområden Haga-Brunnsviken-Ulriksdal (HBU), samt Norra
och Södra Djurgården representerar flera olika och helt unika värden.

I samband med Ryttar-VM imponerades en omvärld av våra möjligheter till,
avkoppling, naturuppievelser och ridning i dessa marker helt näia itaden.

Av historiska skäl är emellertid HBU-området inte tillrättalagt för ridning.
Socioekonomiska faktorer samt K1:s piacering gjorde istället Norra och Södra
Djurgården till hemvist för stadens ridkultur.

Tiderna har emellertid förändrats och ridkulturen med dem. Ridning har blivit en
populär fritidssysselsättning inom breda lager i samhället. Att nu ge möjlighet till
ridning i HBU-området ligger därfor i tiden, och skulle vara av stort värde för
allmänheten.

Därför föreslås att stall och ridhus byggs vid Norrtull, och ridstråk anläggs i HBU-
området.

För inte minst ungdomen på Norrmalm och Kungsholmen samt i Vasastan och
Solna skulle den närliggande fritidsmiljön därigenom berikas på ett mycket positivt
sätt.

HBU-området föreslås bli en nationell kulturpark

HBU-området är intressant inte bara för dess natur utan även ur kulturhistorisk
synvinkel. Det är intimt förknippat med en rad framstående namn inom svensk
statskonst och kultur, och våra ledande konstnärer samt arkitekter från 1600-talet och
framåt har satt sin prägel på parklandskapet.
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I tre nyligen väckta riksdagsmotioner av representanter från fyra olika partier föreslås
därför att området ska bli en nationell kulturpark/nationalpark (se SvD 2/2-97).

Ridstråk genom parken måste därför läggas med känslighet för parkmiljöns värden

En nationell kulturskatt som denna måste göras lättillgänglig för besökare.
Förevisningsturer med hästdroskor som utgår från stallet vid Norrtull ingår därför
som en del i detta förslag.

Förlaeet skulle försköna Stockholms entrd

Norrtull är Stockholm entr6. Det är här vi välkomnar huvuddelen av våra utrikes
gäster, ja kanske även inrikes gäster. Och det är här vi tar farväl. Så har det blivit
genom placeringen av Stockholms flygplats vid Arlanda.

Tomten där stall samt ridhus skulle byggas heter kvarteret "Kråkvilan", och har idag
en bensinmack och en provisorisk parkering. Att göra detta område til1 en park med
stall och ridhus som arkitektoniskt bildar en harmonisk enhet med de gamla
tullhusen vid E4:an och Stallmästaregården skulle enligt mitt förmenande kunna bli
en historiskt-estetiskt god Iösning för området, något som Stockholms stad
eftersträvar. Den skuile byggu på unikt stockholmska värden - det spännande mötet
mellan stenstaden och den pastorala parkmiljön.

Förslaget har också ett stort värde m.h.t. att c:a 3000 bostäder planeras att byggas i det
omedelbara närområdet (Norra Stationsområdet och Roslagstuils sjukhus, se SvD
24/1,0-90). Därmed kommer ytterligare c:a 15.000 människor bo helt nära Norrtull
inom några år. Detta måste styra stadsplaneringen redan nu. Det är därför viktigt att
nu låta Hagaparken växa på bredden, och ordna med möjligheter för ett rikare
nyttjande av HBU-området.

Det sägs att det sista intrycket är det bestående. Att ta farväl av stadens gäster vid ett
framtida Norrtull enligt detta förslag skulie ge en sista minnesbild av Stockholm som
staden är värd!

Med vänlig hälsning

Peter Schantz

Idungatan 1.0

1,73 45 Stockholm
tel: (a) 08 - 23 37 26

(b) 08 - 33 50 31
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Bilaga 1. Skiss på hur förslaget kan ta sig ut i verkligheten. (Insänds senare.)
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